
Forslag A 

 

Hermed genfremsættelse af dele af drænforslag A, som blev fremlagt på vores stormøde på 

Tingodden 196B, den 18 JAN 2020. 

Som man ser det i dag, har det hjulpet på overfladevand omkring nr. 210 og nr. 196, at 

grøft/vandløb er blevet renoveret herfra, og ud til underføringen under Sdr. Klitvej. 

 

Forslag: 

Der skal foretages en renovering af grøften hen forbi nr. 210 og vestpå, til den nordgående del af 

vejen, herfra og hen til indkørslen til nr. 236, laves en grøft på ca. 50 cm i dybden ved nr. 236, og 

herfra faldende ud til landevejen. Ved indkørslen til nr. 236 laves en underføring over til lavningen 

i nordenden af nr. 212’s parcel, som er det laveste punkt for store dele af området vest for 

vejstykket. Umiddelbart vil denne lavning kunne trække vandet fra store dele af arealet over mod 

campingpladsen. Der er fald fra denne lavning ud til vejen på ca. 1,2 meter, hvilket vil give et fald 

på ca. 1 cm pr. meter  

Som supplement, kan man afslutte en drænledning/rørledning fra arealet ved nr. 228 her, idet der 

her også er en gammel grøft, der kan renoveres, så man kunne etablere en samlebrønd i 

lavningen, hvis det skønnes nødvendigt. 

 

Campinggrunden: 

Den 9 NOV 21, havde jeg en længere snak med chefen for Land og Vand RKSK, Ivan Thesbjerg. Han 

lovede mig, at nu skulle der ske noget med campinggrunden, og at han vil give et påbud om, at få 

det rørlagte vandløb under sti C 032 oprenset, det vil medvirke til at drænvandet fra 

campinggrunden kan løbe ud i synsgrøft nr. 43. Man vil samtidig sætte krav om, at 

campingpladsens samlebrønd for kloakvand renoveres, så man ikke længere kan udlede toilet-

/kloakvand til vandløbet. 

En gevinst, når røret er oprenset er, at man fra Tingodden nr. 183 – 193, kan bortlede 

overfladevandet til vandløbet, hvis man renoverer eksisterende grøfter, ved disse parceller.  
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Underføringer: 

Underføringer udføres med store marksten på skråningerne, som afslutning ved rørenderne.            

Som vi før, i bestyrelsen for Vejlaug, har besluttet gives der 50 % tilskud til underføringer i 

indkørsler i etableringsfasen, og Vejlauget betaler for underføring i Vejlaugets veje. 


